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CLAM
De lekkerste rollades

van de eeuw

rollades
diverse soorten, 500 gr. vanaf 5

95
Duitse biefstuk, ±150 gram 2

295
.

295
_

Onze dagreklames: maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOl/DERKARBONADE 500 gram 4.95

MALSE VARKENSLAPPEN 500 g»am 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Haal nu alvast de vuur-
werk folder in de winkel

Extra grote
Millennium korting

Fa. JANSEN-SMID
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld.

Tel. (0575)461360

Vlaai van de Week

Ananas de
luxe vlaai
ƒ10,-
echte bakker

Hekkelman
»trut 35 - r«l OS7S-461200

HENGELO (GW.)

Spreekuur CDA:

maandag 13 december a.s.

in zaal Leemreis

van 19.30 tot 20.00 uur.

Telf. aanmelding bij één

der fractieleden,

waaronder nr. 461928.

Matinique

• For Fellows

• Lerros

• Esprit

» Bad Boys

• Bad Girls

• Blackstone

T-shirts met capuchon

25% korting
Geldig van maandag 6 december t/m zondag 12 december '99

•̂•̂ ••••H

Helmink
M O D E & S C H O E N E N

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. O573 - 404OO4

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 10 54

Rauwkostreclame:

witte kool-ham salade
250 gram 2.98

Jimp slank schotel
250 gram 2.98

dinsdag - woensdaa - donderdaa:

samen
Uien 1 kilo

Peen 1 kilo

mooie harde Elstar, 3 kilo

vrijdag - zaterdag:

Sperziebonen, 500 gram

Stoofschotéï, 500 gram

0.98

5.98

2.50
2.98

dubbel Rode Grapefruit, 10 stuks 6.98

maandag 13 december:

Gesneden witte kool, 500 gram 0.99

Voor ^/ uw

P A L ' ï T R A A I ) H E N G E L O G L D

Te koop:

- in diverse maten van klein tot groot

Servische sparren - (Nauw) in pot of met kimt

AD 1 6S - in soorten met kluit

BOOMKWEKERIJ

TUINAANLEG

HOVENIERSBEDRIJF G.J. HALFMAN
Rondweg 2a • Hengelo (Gld) • telefoon (0575) 46 1 4 2 4

Iets te vieren? Geef een kadobon van ons bedrijf.



UYV u.v.v.
afd. Hengelo Gld.

Uitnodiging voor de Kerstviering

op vrijdag 17 dec. 1999

in Party Centrum Langeler

Aanvang 14.00 uur

met medewerking van

mw. Hiddink-Dijkman.

Een ieder is hartelijk welkom.

Wie afgehaald wil worden
kan bellen, tel. 462728

ZONDAG 19 DECEMBER

KERSTSAMENZANG

VOOR IEDEREEN
IN DE REMIGIUSKERK TE HENGELO (G)

Organiserend koor

"Looft den Heer"

o L v : Gerrit Wolsink

ORGANIST: K. v. Marie

Aanvang 19.00 uur, Kerk open 18.30 uur.

Tevens wenst de Chr. Zangver. "Looft den Heer"
U prettige feestdagen

en een gezegende eeuwwisseling en 2000

14 dagen geldig

Braadsaucijzen
500 gram 5.85

Mals runderbraadstuk
500 gram 8.95

Gevulde kipfilet met champignons

per stuk 1.75

Wij hebben weer

eigengemaakte rookworst

en balkenbrij!

Openingstijden: Woensdag 8.00 -12.30 uur - Donderdag 8.00 -18.00 uur,

Vrijdag 8.00 - 20.00 uur - Zaterdag 8.00 -15.00 uur

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 12 dec. 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 12 dec. 10.15 uur, ds. C. v. Dorp, viering H.A.
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 12 dec? 10.00 uur, ds. E. Noltus, viering H.A.
Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 11 dec. 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 12 dec.. 10.00 uur, Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.00 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.00 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags vs avonds
17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-
dagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij
spreekuur gehouden (in de praktijk van de dienstdoende arts);

U hoeft hiervoor dus niet te bellen!
Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U komt,
eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw komst.

VRIJDAG 10 DECEMBER- ZATERDAG 11 DECEMBER

dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277
ZONDAG 12 DECEMBER

dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag 15 dec.: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spuistraat 28, tel. 0575-461010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KEUENBORG

A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons
Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420

Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur
maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en op afspraak
Paardenspreekuur:
maandag 19.00-20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
zaterdag 08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau

maandag,woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur
verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317
en Mw. A van Aken.tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)

Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
Keijenborg: M w. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678

Voor Keijenborg: Mw. A van Aken, tel. 462627.
Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).
Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)
Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-552129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude LJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel
(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uur en
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhui%tel. 0314-329160.
Gemeente Steenderen en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie "Jentha"

Voor afspraken tel. 0575-464440
Beatrixlaan 4, Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

Pedicure

L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435
M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246
L. Erne Rutjes, tel. 0575-451013

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,
tel. 0575-441809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-4725083
Kinder- en jeugd telefoon Achterhoek

Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Openfhgstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uuren 15.00-17.00 uur
vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag 10.00-12.30 uur
Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen
mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"

Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.
Het kantoor is geopend: 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur

Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op

tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

Gevraagd: H.H. hulp,

zelfstandig kunnen wer-

ken, l X per week,

tel. na 19.00 uur 461207

UITGAVE: DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 0575-461455, b.g.g. 462771
Telefax 0575-463521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame dienen

donderdags voor 11.00 uur in ons bezit

te zijn! (Het kan voorkomen dat de krant al voor

11.00 uur vol is, dan is plaatsing onder voorbehoud!)

Gelieve hiermee rekening te houden.



Bij uw kerstdiner thuis
'n goed glas wijn

Koop het bij
uw Slijter

"LEEMREIS"
Tel. 0575-461274

KERSTBOOMVERLICHTING
voor Binnen en Buiten
(diverse uitvoeringen)

WIBESSELINK
| ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 0575-461215

10.00

12.50

5 halve kipfilet

4 rundervinkeru
4 saucijzen

100 gram rosbief 2.

100 gram gebr. gehakt 1.25

P.S. Bestel vroegtijdig uw

Kerst Rollade.
Tevens het adres voor de

verzorging van uw gourmet-
fondue- of steengrillschotel.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461301

Zondag 12 december geopend!

eicpert

Rijk gesorteerd in:

ARENDSEN

* Radio/TV

*Hifi

* Video

* Koelen/Vriezen

* Wassen/Drogen

* KI. Huishoudelijk

#CD's

* Computers

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 25 11 - Fax (0575) 46 30 89

G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

***KERSTBOMEN***
ZEER MOOIE KWALITEIT

van EIGEN KWEKERIJ

Groene Kerstboom
Blauwe Servische Spar
Korea Spar
Nordman Den
Abies Concolor
Picea Nobilis

** gezaagd ** wortel ** kluit ** pot **
***** van 40 cm tot 10 m *****

alle kopers van een kerstboom mogen
GRATIS kerstgroen uitzoeken, zoals
Hulst, Coniferengroen, Skimmea, enz.
zolang de voorraad strekt.

VERKOOP ELKE DAG vanaf 9 uur.
(behalve op zondag)

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)

Hengelo Gld. - tel. (0575) 46 26 19

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.

Candy voor Wassen Koelen Koken

Kom zondag 12 dec. onze gezellig ingerichte winkel bezoeken.
De Glühwein staat klaar.

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461469

'U zult versteld staan hoeveel ideeën

U hier op doet.

Vooral veel kaarsen, kado's en

kerstartikelen.

Ook alles op het gebied van de inrichting

van uw woning met gratis advies.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

******

HARMSEN

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220



U I T E R W E E R D
D R U K W E R K

de t

(/r*og

« Uiterweerd drukwerk v.o.f.
« Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.
* Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

Voor de Kerstdagen
en Oud-Nieuwjaar

salades
groot en

klein moet
je bij

"LEEMREIS"
zijn

"Bestel Tijdig"
Tel. 0575-461274

Al uw

huisslachtingen
die in eigen bedrijf plaatsvinden

worden door ons vakkundig

diepyriesklaar gemaakt.

Dit alles naar uw wens

Inpakken en invriezen behoord ook tot de mogelijkheden.

Kwaliteitsslagerij
Kelderman

Past. Thuisstraat 9
Keijenborg

Tel. (0575)461320
(0314)641855

Opgave 's avonds na 20.00 uur

Uniek in Hengelo en Keijenborg!

Kerstbomen verkoop
bij u aan de deur.
Op zaterdag 11 en 18 december.

Keuze uit maar liefst 30 kerstbomen!

Kerstbomenkwekerij
A. J. Slotboom

Keuze uit 1000 kerstbomen.

Veldermansweg 3 - Hengelo Gld.
Tel: (0575) 46 73 54 • Mobiel: 06 50496191

Zondag 12 dec. Ie ook de

Boekhandel open,

kunt u gezellig in kerstsfeer

inkopen.

Daarom doen wij de kerstkaarten
in de aanbieding

van sneeuwbal tot kerstklok, alles
Hl met 10% korting.

Pus gaan we zondag lekker aan

de wandel,

loop dan ook even binnen bij

WOLTERS BOEKHANDEL
Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 12 53.

Leer succesvol autorijden!*
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg - tel. 0575-461307

\9

L %*

* Kerstman met lekkere tractaties

* Demonstratie kerststukjes maken

* Grote collectie kerst versieringen

* Opmaak artikelen

* Kaarsen in vele kleuren en maten

* Echte en kunst kerstbomen

* Grote keus in kerstverlichting

*3S"«n
*»>. 11,

00

00

(rit,.

DE GROEN EN DOEN WINKEL

HENGELO - Spalstraat 37 - 0575 461713

Tot en met 23 december elke avond open tot 20.00 uur. U kunt zich elke avond
laten adviseren door onze deskundige bij het maken van uw kerststukje .



KERSTSAMENZANG VOOR IEDEREEN

Zondagavond 19 december zal in de Remigiuskerk te Hengelo Gld, de traditionele kerstsa-
menzang gehouden worden. Omdat veel mensen op zondagavond misschien nog andere
plannen hebben, begint deze avond al om 19.00 uur. De kerk is open om 18.30 uur. De orga-
nisatie is dit jaar in handen van Chr. Zangver. "Looft den heer" o.l.v. van dirigent Gerrit
Wolsink. Organist is de heer K. v. Marie. Er zullen o.a. bekende oude kerstliederen gezon-
gen worden met tussendoor declamatie en gedichten of i.d. U bent van harte welkom.

DAMMEN

Op de laatste clubavond van deze eeuw, 23 december 1999, wordt het kerstsneldamtoernooi
gehouden. Iedereen is dan van harte welkom om deze avond te komen spelen in versneld
tempo, n.l. tien minuten per speler per partij. Mede door de tijdsdruk in het eindspel wor-
den er wel eens grote fouten gemaakt wat het spel spectaculairder maakt. Dus donderdag
23 december om 19.45 bij café 't Hoekje, Spalstraat l in Hengelo. Kunt u iets later maar
men wil wel graag meedoen bel dan even 461113.
In week 47 stond het sneldammen voor teams op het programma. DCH-2 trad in Beltrum
aan in de 3e klasse van District Oost. Deze competitie wordt gespeeld met zes teams in een
klasse in twee ronden. Na deze eerste vijf wedstrijden stond DCH-2 gedeeltelijk 4e. H.
Tekelenburg en R. Hesselink behaalden de meeste punten te weten 6 uit 5. Verder bestond
DCH-2 uit B. Harkink, W. Eikelkamp, H. Zonnenberg en J. Luiten.
DCH-1 was thuis zelf de organiserende vereniging in de 2e klasse. En zij hadden het goed
georganiseerd want aan het einde van de avond stonden zij met l punt voor op DEZL uit
Laren bovenaan. De beide Hoebink's zorgden voor veel punten. Beide behaalden 8 punten
uit 5 partijen en ook J. Heijink behaalde een goede score n.l. 7 punten. Verder zorgden H.
Vos, J. Vos en J. Heuvelink voor de andere punten.
Onderlinge competitie:

G. Halfman - H. Zonnenberg 2-0; B. Goorman - L. Koldenhof 1-1; H. Tekelenburg - W.
Eikelkamp 0-2; H. Luimes - J. Luiten 0-2; A. Gr. Kormelink - J. Wentink 2-0; H. Lansink
- Y. Schotanus 2-0; G. Botterman - B. Rossel 1-1; B. Harkink -~G.
Kreunen 1-1; J. Heijink - H. Vos 1-1
Standen:

Groep A: l, E. Hoebink 9-15; 2, H. Luimes 7-10; 3, G. Halfman 8-10
Groep B: l, H. Zonnenberg 9-9; J. Luiten 7-8; 3, Y. Schotanus 7-6
Groep C: l, W. Eijkelkamp 8-14; 2, H. Lansink 9-14; 3, H. Dijkman 8-7

BOUW & HOUTBOND FNV AFDELING DUNSBORGERMARK:

Op zaterdag 20 november '99 heeft de afdeling Dunsborgermark haar jaarlijkse huldigings-
avond gehouden. Zoals elk jaar werd de avond goed bezocht door de leden. Bij de opening
door de voorzitter werden de volgende leden gehuldigd.
40 jaar, W. boerman, H. Tankink, J. Wentink, J. Zwiekhorst.
25 jaar, J. Ankersmit, J. Dolfhijn, W. Hulstijn, L. Kleinstapel, A. Kolkman en J. Kramp.
Ook werd er afscheid genomen van bestuurslid T. Hofman die er na 30 jaar bestuursschap
mee ophield. Hij werd in de bloemetjes gezet door de voorzitter. Hierna begon de avond met
een dans voor alle jubilarissen. Ook konden ze genieten van het optreden van Rudolf Sluier
uit Warnsveld. Die met sketches de leden vermaakten. Het was een geslaagde avond. We
zullen in de volgende eeuw de leden van onze afdeling weer zo goed mogelijk van dienst
zijn. En hopen dat we dan nog meer leden mogen huldigen.

KERTSAMENZANG

Het gouden jubileumjaar van het Chr. Mannenkoor Zelhem loopt ten einde. Het was eenjaar
met vele hoogtepunten, waaronder de produktie van de prachtige CD "Uit het hart". Als
afsluiting van het jaar vindt op donderdagavond 16 dec. de bekende en gewaardeerde kerst-
samenzang plaats. Dit jaar in samenwerking met de eveneens jubilerende Chr. harmonie
"Prinses Juliana". In grote lijnen zal het een programma worden evenals voorgaande jaren;
enkele nummers gezongen door het mannenkoor, enkele nummers gespeeld door het har-
monie-orkest, maar uiteraard veel samenzangdoor alle (hopelijk vele) aanwezigen. Deze
samenzang zal worden begeleid door het harmonie-orkest. Het belooft al met al weer een
mooie avond Ie worden, waarop naar hartelust en uit volle borst bekende kerstliederen kun-
nen worden gezongen om al vast in een goede kerststemming te komen. De aanvang is om
20.00 uur. Aan de uitgang wordt een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten en
daar zijn tevens CD's te koop voor slechts 25.- Komt allen !!!

ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945 NIET IN HENGELO

Het bestuur van de Stichting Achterhoeks Museum 1940-1945 heeft besloten het museum
niet in Hengelo te vestigen. Het bestuur vindt dat er in Hengelo te weinig draagvlak voor is.
De medewerking van de gemeente en ondernemer bleek te gering, ondanks de grote sym-
pathie bij de bevolking. De gemeenteraad wilde geen honderdduizend gulden lenen of
garant staan voor dat bedrag. Alternatieve manieren van financiële ondersteuning kwamen
niet, ondanks de belofte in de raadsvergadering van augustus. De zaak werd via een com-
missie onder leiding van wethouder Meurs op de lange baan geschoven, in afwachting van
een plotseling nieuw te ontwikkelen beleid voor toerisme en recreatie. Voor juli 2000 zou
daar niets van te verwachten zijn, zo daar al kans op was. Intussen moet wel de opslag van
de collectie per 31 december a.s. volgens contract uit de aula verwijderdworden.
Het bestuur heeft vanwege de huurverplichting niet de mogelijkheid om de opening
opnieuw eenjaar uit te stellen. Daarom is noodgedwongen besloten het pand aan de markt-
straat niet langer te huren. Ondanks een professioneel ondernemingsplan, een sluitende
begroting gebaseerd op een laag bezoekersaantal, en de betrekkelijke geringe inrichtingkos-
ten van één ton (vergelijk Aalten: 3 miljoen), toonden gemeente en ondernemers weinig
interesse om deze voorziening in hengelo gevestigd te krijgen. Een elk-weervoorziening had
het dorp juist broodnodige positieve impulsen kunnen geven.
Het betekent geenzins het einde van het Achterhoeks Museum 1940-1945. Integendeel, het
bestuur gaat voortvarend verder met het zoeken naar een geschikte locatie in andere
gemeenten. Ook zullen er diverse activiteiten gehandhaafd cq. uitgebreid worden, zoals
excursies, lezingen, nieuwsbreiven, uitbreiding van de collectie en expposities.

Het bestuur van de Stichting Achterhoeks Museum 1940-1945.

KERSTBINGO SUPPORTERSVERENIGING PAX

Woensdag 15 december organiseert de Supporters PAX in de kerstsfeer weer een van haar
gezellige bingo's in het clubgebouw van PAX. Aanvang 20.00 uur. Er zijn fraaie prijzen te
verdienen en tot slot wordt een superronde gespeeld.
Ook niet leden zijn van harte welkom.

PRIJSWINNAARS WAARDEBONNEN SINT NICOLAAS ACTIE HKM (30 NOV. 1999)

Waardebon: Te besteden bij: Winnaar:

100.- Hermans Schoenmode Jeffrey Cornelissen
Maanstraat 3
7255 BA Hengelo Gld.

75.- Vakfotografie H. Beumer
Hans Temmink Beatrixlaan 23

7255 DB Hengelo Gld.
75.- Lentferink Mannenmode H.J. Peelen-Wenneke

Vordenseweg 9
7255 BV Hengelo Gld.

75.- Goossens Atomica B.J. Eijsink
Margriethof 26
7255 EA Hengelo Gld.

75.- Welkoop M. Garritsen
Zonnestraal 15
7255 BC Hengelo Gld.

75.- Roozegaarde Sport & Mode W. v.d. Berg
Zonnestraal l
7255 BC Hengelo Gld.

75.- Ruitersport Sueters Fam. Lankhorst
Velswijkseweg 11A
7021 LA Zelhem

50.- De Barbier Kapsalon Fam. Lankhorst
Sarinkkamp 28
7255 CW Hengelo Gld.

50.- Bloemsierkunst Jolanda Fam. Haggeman-Lankhorst
Hengelosestraat 59
7256 AB Keijenborg

WK BEROEPENWEDSTRIJDEN IN MONTREAL CANADA

Het Dutch Bricklayingsteam ondersteunt het gehele Nederlandse deelnemersteam op

het WK voor Beroepenwedstrijden in Montreal Canada. ^

Van 11 t/m 14 november j.1. zijn in het Olympisch Stadion van Montreal de wereldkam-
pioenschappen voor 39 verschillende beroepen gehouden waaraan 567 jonge vakmensen
hebben deelgenomen uit 35 landen. Ons land was met 22 deelnemers (waarvan l dame op
het onderdeel goudsmeden) ruim vertegenwoordigd, de publieke belangstelling voor de
wedstrijden was enorm: aantal bezoekers ca. 100.000!!! Bouwradius had 4 deelnemers uit-
komende in de vakken metselen, timmeren, tegelzetten en natuursteenbewerken.
Sander te Stroet uit het Gelderse Hengelo behaalde bij het onderdeel metselen de 7e plaats
en kreeg het excellent certificaat uitgereikt. Sander is een ex-leerling van Opleidingsbedrijf
Doetinchem en werkt bij Goldewijk te Doetinchem. op de Ie plaats op dit onderdeel is
geëindigd de deelnemer uit Ierland, tussen de Ie en de 7e plaats zat slechts een verschil in
punten van 33. Sander de beste metselaar van ons land, heeft Nederland in Montreal zeer
goed vertegenwoordigd door zo'n goede prestatie neer te zetten. Door de Nederlandse deel-
nemers zijn mee naar huis genomen 2 gouden (door de hoveniers), l zilveren en l bronzen
medaille. Een prima prestatie!

Sander is in Montreal ondersteund door 8 leden van het Dutch Bricklayingsteam die werden
gesponsord door Bouwbedrijf Goldewijk, Willemsen's Ijzerhandel en Opleidingsbedrijf
Doetinchem en een eigen bijdrage van de supporters zelf. De leden van het supportersteam
waren tijdens hun aanwezigheid in Canada een opvallende verschijning door speciaal voor
deze gelegenheid aangepaste kleding (trui en jas). Deze kleding heeft veel vragen van ande-
re aanwezigen opgeroepen en het team heeft vaak moeten uitleggen wie ze waren en wat ze
in Canada deden. Op straat, bij de ontvangst door de Consul Generaal, bij de prijsuitreiking,
bij hun excursie aan Quibec City, in het hotel, in de metro en bij het bezoek aan winkels vie-
len de 8 supporters in het oog. In het stadion vielen ze behoudens hun kleding ook nog op
door hun luid gezang om de Nederlandse deelnemers aan te moedigen.
Het Dutch ricklayingsteam vindt dat deelnemers aan de eerstvolgende Nederlandse
Kampioenschappen ook op een in het oog springende wijze aangemoedigd zouden moeten
worden. Er moet meer aandacht worden gevestigd op deze mooie vaktechnische beroepen,
er ligt een kans om tijden deze wedstrijden te laten zien hoe mooi deze beroepen zijn en hoe-
veel vakmanschap hieraan te pas komt. Het imago van de verschillende beroepen kan nog
best wat PR gebruiken!!!
De deelnemers aan het team waren zeer vereerd om de Nederlandse deelnemers, en in het
bijzonder Sander te Stroet, op deze manier tijdens deze dagen te hebben mogen aanmoedi-
gen en hopen dat Nederland ook in 2001 weer een sterke afvaardiging kan sturen naar de
Koreaanse hoofdstad Seoul.



Maak de feestdagen
extra gezellig

en haal een

B O R R E L

W l J N T J E
vanHERFKENSinhuis!

Want U weet het toch,
onze kwaliteit is prima.

Prettige feestdagen worden u gewenst door

HOTEL HERFKENS
Z.-E.weg 64 - BAAK - Tel. 0575-441252

Bestellingen worden thuisbezorgd.

OOK BIJ ONS, OP BESTELLING

heerlijke SALADES
Diners in diverse prijsklassen

Kerstavond 8.00 uur gesloten
1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend

3Ó&MAN
• G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestratmg
kwekerij

Kervelseweg 23

7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

L L

Uitslag Grote Verloting

EXOKAN 1999"

Hoofdprijs lot nr: 837.

Overige prijzen lot nrs: 765 -1635 - 572 -1450

1128 - 45 - 1646 - 121 - 552 - 2251 - 993 - 1197
2367 - 1868 - 1041 - 1370 - 2475 - 1351 - 746

308- 1048- 1922-994-570.

Klokken voor
ieder interieur

KERST-SHOW
KERSTBOMEN

in 5 soorten met
kluit/pot, of gezaagd

KERSTMATERIALEN

windlichten, ballen,
kaarsen, lantaarns
en héél veel meer.
alles voor creatieve

doe-het-zelvers.

KERSTBLOEMWERK

alle soorten en maten,
schalen, vazen,

kransen enz.

GEZELLIGE SFEER

onze kas is weer
helemaal nieuw
ingericht met de
mooiste ideeën.

U moet het zien!

* KOOPZONDAG12 december
van 11.30 tot 17.00 uur.

Kwekerij- Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk).
Hele week open: 8.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
zaterdag tot 16.00 uur.

Café Zaal Heezen
Marktplein 5 Steenderen

Tel. (0575)45 1204

vrijdag 17 dec Herman Brood
& Wild Romance (voorverkoop)

Nieuwjaarsnacht: Disco

Zaterdag 22 jan. OXX Band
Zaterdag 12 feb. ACllOIl 111 DtLt(ACDC-coverband)

Zaterdag 26 feb.

Zaterdag 18 mrt.

Zaterdag 8 apr.

(voorverkoop)Billy the Kid
lyöckener Kecks

Bob Color

UIT-LUHMGEN 1999
17 DAGEN LANG TWAALF EVENEMENTEN

DISCO

_ KUVE&3ASB&UCH, n vu.
*"&** Off ave: E* Klein Lenderink, Ui.:

*2T AUTOPUZZELRIT,
* Opgave: E. Dansen, tel.: 451355.

*ir DIMITRI VAN TOREN
•"^^VOORVERKOOP tel.: 451773̂ 151952.

KERSTPOP, 14.30 u«r.

LA&IMKAB

lltiAARAFSLUhi^-
A.NUS & K. NU8, BARHEI

UlttO
^̂ JPIBN VAN 1-3 (??).

Nieuwjaarsbürrel, disco.
A 'V«^

DO UUR 2000:

< » « w

COLA-DISCO, wnaf twaaïf. jaar.
1100̂ 21.00 uur.



25E ZAMC - DUTCH OPEN TRIAL WORDT FEEST!!!

De Zelhemse Auto-Motor Club organiseert dit jaar haar 25e (inter)nationale trial. Juist daar-
om hebben ze aan de KNMV gevraagd dit jubileum te mogen vieren met de organisatie van
de 21e KNMV 2-daagse Kampioenstrial. De toewijzing was vervolgens een "formali-
teifwant het is ook in Arnhem bekend wanneer de ZAMC iets te vieren heeft dan alle regis-
ters open gaan.
Aanvankelijk was er het idee om naast de gebruikelijke wedstrijddeelnemers alle oud-
Nederlands kampioenen uit te nodigen, later kwamen daar de oud ZAMC - kampioenen én
bijna-kampioenen bij, maar als klap op de nekende vuurpijl is het ook nog eens gelukt om
de huidige wereldkampioen Dougie Lampkin te contracteren. Dat wordt dus een echt
feest!!!!

Dit is dé uitgelezen kans om het allerhoogste trialnivo in aktie te zien op Nederlandse
bodem. Dat mag niemand missen, temeer er een zeer aktraktief totaalprogramma is bedacht
waarbij sport, opleiding/training en ontspanning elkaar afwisselen. Daarbij moet de trial-
sport de grote winnar worden van dit evenement. Daarom is de vrijdag ook in het pro-
gramma betrokken. Overdag met een trainingsprogramma en 's avonds worden vraagge-
sprekken gehouden met vader en zoon Lampkin, afgewisseld met prachtige videobeelden.
Om het geheel nog aantrekkelijker te maken leek het ons een goed idee om daarbij het podi-
um uit te breiden met nog eens twee huidige wereldkampioenen namelijk de zijspankam-
pioenen gebroeders Willemsen uit Lochem. Dat kan een leuk "babbeluurtje"worden lijkt ons
zo.
Programma:
Vrijdag 10 december: 10.00 -16.00 uur:

Trainingen verzorgd door Dougie en Martin Lampkin
Iedereen in het bezit van een trialmotor is welkom. Jeugdtrialisten krijgen een speciale trai-
ning. Beslist vooraf schriftelijk aanmelden bij: ZAMC, Postbus 79, 7020 AB Zelhem.
Deelname-kosten zijn 25.- p.p. incl. certificaat.
19.00 uur:

Aanvang gezellige avond in de tent op het trialterrein met interviews met Dougie en Martin
Lampkin en Daniël en Marcel Willemsen. Daarbij worden ook de video's vertoond van
Dougie Worldchampignon en Willemsen/Willemsen Wereldkampioen, uiteraard met toe-
lichting van de kampioenen zelf. Gratis toegang!
Zaterdag 11 december:

Ie dag Kampioenstrial. Wedstrijden van 9.30 - 16.30 uur.

Deelname van alle Nederlandse Toppers zoals Alex v/d Broek, Peter v/d Sluis, Marcel
Brunsveld en Rodney Heijmans e.a. Uiteraard Dougie Lampkin, maar ook de gebroeders
Willemsen en een "mistery-guest".
Zondag 12 december:

2e dag Kampioenstrial. Wedstrijden van 9.30 - 16.30 uur.

Deelname van alle Nederlandse Toppers en Dougie Lampkin. Hierbij ook deelname van
bijna alle oud trialkampioenen van Nederland waaronder Frans Kooiman, Toon van der
Vliet, Eddie Moerman, Hans van Marwijk en Simon Koote. Tevens oud-ZAMC coryfeeën
zoals Rob Snelder, Johan Braakhekke, Bennie te Lindert en Karel Hendriksfcn.
Huldiging en prijsuitreiking zo snel mogelijk na afloop.
Al met al is dit een trial-totaal-programma dat zijn weerga niet kent in Nederland. De
Zelhemse organisator is er dan ook absoluut zeker van dat dit programma bij elke sportlief-
hebber in goede aarde zal vallen. Wij verwachten dat er weer ouderwets veel publiek aan-
wezig zal zijn. De toegang is gratis, er is voldoende parkeergelegenheid die door duidelijke
weg-bewijzering wordt aangegeven. Dus kom kijken!!!

ROOKMELDER REDDER VAN LEVENS

Brandveiligheid in huis
Regelmatig is het ergens raak: een woningbrand die wordt

veroorzaakt door bijvoorbeeld falende apparatuur. Een

televisie die op stand-by staat en in brand vliegt, een over-

verhitte computer of een defecte broodrooster, het kunnen

allemaal oorzaken zijn van veel persoonlijk leed en veel

schade.

Gebruik rookmelder
Uit ervaring blijkt dat woningbran-

den in de meeste gevallen eenvou-

dig zijn te voorkomen, als mensen

maar weten wat ze moeten doen

in geval van brand. Met name het

De verstikkende eigenschappen van rook

zorgen voor veel slachtoffers.

aanschaffen van een rookmelder

kan levens sparen. Op dit moment

heeft slechts 12 procent van de

Nederlandse gezinnen een rook-

melder in huis. In Noorwegen is

dat maar liefst 98 procent, maar

daar is dan ook in tegenstelling tot

Nederland eerr rookmelder ver-

plicht!

Minder kans op
slachtoffers
Een rookmelder kan geen brand

voorkomen, maar zorgt er wel

voor dat de bewoners op tijd wor-

den gewaarschuwd en de woning

snel kunnen verlaten. Uit ervaring

blijkt dat een rookmelder de kans

op slachtoffers bij brand met bijna

de helft kan terugdringen. Een

rookmelder is voor iets meer dan

een tientje bij warenhuizen en

„; bouwmarkten verkrijgbaar. Wan-

§- neer u een rookmelder aanschaft,
s
4 let er dan op dat het om een

| goedgekeurde rookmelder gaat.

r: Volg de aanwijzingen van de fabri-

5 kant goed op. Schaf voor meerde-

re vertrekken een rookmelder aan,

zeker wanneer uw huis meerdere

verdiepingen heeft.

Vervang batterijen
op tijd
Wanneer u een rookmelder aan-

schaft die op batterijen werkt,

denk er dan ook aan om regelma-

tig de batterijen te controleren en

te vervangen. Een goede gewoon-

te die wordt gehanteerd is om de

batterijen te vervangen gelijktijdig

met het verzetten van de klok met

het ingaan van de zomer- en win-

tertijd.

Maak een
vluchtplan
Wanneer er onverhoopt brand uit-

breekt, is het van belang zo snel

mogelijk het huis te verlaten. Het

is van belang om hiervoor een

vluchtplan op te stellen en dit

vluchtplan met de hele familie te

oefenen. Hierbij moet u kijken of

ramen makkelijk geopend kunnen

worden en of de voordeur

's nachts eenvoudig van binnenuit

is te openen.

Kijk ook of u de kamers in uw huis

op meerdere manieren kunt verla-

ten en maak afspraken over wie de

kinderen, ouderen en minder

validen meeneemt. Wanneer de

Een brandmelder voorkomt geen brand maar kan wel levens redden.

rookmelder afgaat, zorg er dan

voor dat u zo laag mogelijk bij de

grond blijft. Bij brand stijgt de

warme rook namelijk op.

ACFSE
Om iedereen bewust te maken van

brandveiligheid in huis, is het

Europees Brandpreventie Platform

voor Consumenten (ACFSE) in

Nederland deze voorlichtingsactie

gestart onder consumenten.

Meer informatie?
Meer informatie over wat te doen

om brand- en brandwonden te

voorkomen is ook te vinden in de

nieuwe 'Brandwondenwijzer' die

bij apotheek en drogist te verkrij-

gen is. Op internet:

http://www.brandwondenwijzer.nl

en http://www.acfse,org.



WENTINK EVENTS NIEUWSTE SHOW OVERTREFT FANTASY WORLD DINNER SHOW

DinnerShow 2000 schrijft geschiedenis

In de afgelopen jaren werd de Fantasy World Dinner Show unaniem uitge-

roepen tot het meest indrukwekkende avondje uit. Zelfs topproducers uit Las

Vegas verbaasden zich over de hoge kwaliteit van deze Europese dinnershow.

Hoewel de show met het hoge bezoekersaantal en de enthousiaste reacties

nog jaren mee kon, werden de makers van dit stijlvolle evenement op de

drempel van het volgende millennium geïnspireerd tot een nieuwe uitdaging.

Maar kon het nog indrukwekkender? Was de grens van het mogelijke niet

reeds bereikt? De DinnerShow 2000 bewijst dat dromen wel degelijk uitko-

men. En willen we niet allemaal weten waar we in het nieuwe millennium naar

toe gaan?

Door het toegenomen vertrouwen in

onze toekomst en de overgang naar een

nieuw millennium staat een stijlvolle uit-

gaansavond hoog op ieder.s verlanglijstje.

Zeker nu de politiek koopkrachtstijgingen

verwacht van 6% in het nieuwe jaar.

Hoewel grote en vaak (te) dure feesten

rond de jaarwisseling minder

gewenst zijn, vraagt het nieuwe

millennium om iets extra's. Geen

wonder dat grote bedrijven - maar

ook winkeliers en kleinere bedrij-

ven bij ons uit de buurt juist nu personeel

en relaties willen trakteren op iets bijzon-

ders. Maar ook zonder de steun van de

baas hoef je zo'n groots evenement niet

te missen. We gingen op bezoek bij de

splinternieuwe DinnerShow 2000, die nu

al bestempeld wordt als een must voor

iedereen die het millenniumgevoel in stijl

wil beleven. Alvast een voorproefje: We

zijn te gast tijdens één van de eerste uit-

voeringen van de splinternieuwe Dinner-

Show 2000. Na onze auto - gratis -

geparkeerd te hebben in een overdekte,

bewaakte parkeergarage, maken we met

speciaal vervoer een korte rit over het

Hilversumse Media Park en laten we ons

afzetten voor de entree van Studio 21.

Alle gasten hebben zich voor de gelegen-

heid feestelijk aangekleed en de verwach-

tingen zijn hooggespannen, met name

bij degenen die de voorgaande show

mochten meemaken. De sfeer is warm en

stijlvol; de ontvangstruimte verraadt dat

jgmgen vene n

- iaar- /^ berge

?sten /^k len <
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onze geschiedenis een bepalende rol zal

spelen tijdens deze millenniumshow. We

wanen ons in vervlogen tijden tussen

hoge muren uit het Romeinse Rijk. in de

verte ligt een oud galjoen. In de zaal ver-

bergen de rondom aangebrachte fluwe-

gordijnen in koningsblauw de vier

podia. De DinnerShow 2000 is

overigens, de enige show ter

wereld waarbij de voorstelling vóór,

achter, opzij en zelfs boven de gas-

ten wordt opgevoerd. Vóór in de

zaal speelt een combo gezellige en eigen-

tijdse inloopmuziek. We worden naar

onze tafel gebracht, die zeer sfeervol is

gedekt en ruimte biedt aan zo'n tien per-

sonen. Het linnen, bestek, servies, de

stoelen en een cirque du soleil-achtige

kandelaar vormen in één geheel met de

omgeving van zilver, blauw en wit.

Wanneer iedereen heeft plaatsgenomen

verlaat het combo haar kleine podium en

dooft het zaallicht. Als het grote voordoek

zich opent wordt een landingsbaan zicht-

baar waar zojuist een vliegtuig van

Martinair is geland. Het voltallige, als

Martinaircrew uitgedoste Holland Show

Ballet verschijnt ten tonele om de gasten

welkom te heten. Vanaf de vliegtuigtrap

stellen de vocalisten uit de show zich ver-

volgens al zingend aan ons voor. Direct

aansluitend marcheert het bedienend

personeel van Martinair Partyservice als

een geüniformeerde en gedisciplineerde

brigade de zaal binnen, om alle 850 spra-

keloze gasten binnen enkele minuten van

een voorgerecht te voorzien. Het spits is

eraf.

Droom
Het voorgerecht is het begin van een

heerlijk viergangendiner, omlijst door

prachtige wijnen. Ook de chefkok heeft

zichzelf overtroffen. Niets doet echter

nog vermoeden dat hier straks een show

losbarst waar zo'n 125 personen aan

deelnemen. Gastheer/ producent Frank

Wentink en zijn team kijken bijvoorbeeld

niet op een danser(es) meer of minder.

Wentink vertelt: "Het succes van de show

zit 'm in de combinatie van een op

Amerikaanse leest geschoeide dinnershow,

die geënt is op het Franse uitgaansleven en

toch de Hollandse ambiance behoudt. In

deze nieuwe show doen we er nog een

schepje bovenop. In feite hebben we door

onze vorige show veel nieuwe ideeën opge-

daan. Ie ziet mogelijkheden die je eerder

niet haalbaar achtte. We streven naar per-

fectie, dat mag het publiek van ons ver-

wachten. We vragen hiermee ook het uiter-

ste van onze medewerkers. Mijn droom is

een combinatie van ontspanning, ontroe-

ring, emotie en spektakel. Het thema van

de DinnerShow 2000 maakt deze mix

mogelijk." Hij is nog niet uitgesproken of

we krijgen als voorproefje een adembe-

nemend stukje te zien uit de nieuwe

Broadwaymusical 'litanie'. De vocale

kwaliteiten van de cast, als mede de

schitterende kostuums die in de belich-

ting prachtig tot hun recht komen,

maken dat je een speld kunt horen vallen

in Studio 21.

Negentiende-eeuws spektakel
Na het tussengerecht is het tijd voor deel

één van de DinnerShow 2000. De show is

in twee delen geknipt. Het eerste deel

begint vlak voor onze jaartelling: het

oude Rome. We schrijven 37 jaar voor

Christus...

De bezwerende Sim Sala Bim-stem van

oppergids Rob van de Meeberg, galmend'

vanaf de verre planeet Mars, activeert een

toverformule die de tijd van toen een

spectaculaire herkansing geeft.

Voorwaarts Mars is het startsein voor een

spetterend spektakel dat op de vier podia

rondom in de zaal de roemrijke dagen

van weleer voor even als kleurrijke

momentopnamen tot leven

wekt. Het rumoer op een over-

vol Romeins marktplein echoot nog

na als Keizer Augustus vanaf zijn

troon een volkstelling aankondigt

tot in de verste uithoeken van zijn rijk. Op

golven van muziek waait zijn bevel in lut-

tele seconden naar Bethlehem, waar

Maria en Jozef hun eerstgeborene wiegen

en drie wijzen de nieuwe koning eren. In

de voortrazende tijdmachine van de

DinnerShow 2000 doemen dan de Noor-

mannen op, gevolgd door de Kruis-

vaarders met in hun kielzog Floris de

Vijfde en ]eanne d'Arc. In hun race door

de eeuwen fungeert de cast van ruim

veertig medewerkers als kameleon die

voortdurend van kleur en gedaante wis-

selt. Het ene moment staan zij als matro-

zen op het dek van het mammoetfregat

van Columbus en een handvol seconden

later stormen zij luid en schreeuwend met

hun bijlen zwaaiend de zaal in, die inmid-

dels een bliksemsnelle metamorfose tot

eeuwig jachtveld heeft ondergaan. Uit de

tondeldoos van Vader Tijd tovert de

DinnerShow 2000 telkens een nieuw, ver-

rassend vuur waarmee een ingrijpende

historische episode wordt belicht. De laffe

moord op Willem van Oranje is daar een

voorbeeld van. De trap in zijn Delftse

woning krijgt contouren in het licht van

Afgebeeld is een scène uit het feodale

Japanse keizersrijk.

de schijnwerpers en maakt direct-daarna

plaats voor een heuse zeeslag, waarin de

kruitdampen uit donderende kanonnen

de ruimte vullen. Voor de apotheose van

het eerste deel van de show maken de

grote uitvinders hun opwachting, de

intelligente koppen, door wiens vernuft

de eeuwen keer op keer in een

stroomversnelling zijn geraakt.

Aan hun talent is ook de techniek te

danken, waarvan in de show met

verbluffende fantasie en creativiteit

volop gebruik is gemaakt.
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Swingend
Voorbeelden van technische toepassin-

gen op het gebied van licht- en laseref-

fecten zijn ook volop te bewonderen in

het tweede deel van de DinnerShow

2000, die na het hoofdgerecht swingend

en spetterend een wapenschouw biedt

van tophits en evergreens uit heden en

verleden. Wervelende balletten en telkens

After Party
Na de grote finale, het sluitstuk van de

DinnerShow 2000 waarin de ruim veertig

artiesten en vele technici en productie-

medewerkers achter de schermen hun

laatste troeven uitspelen, lijkt het een uit-

gemaakte zaak: de DinnerShow 2000 is

uitstekend dineren, feestelijk drinken en

mateloos genieten van artistieke toppres-

taties. Een staande ovatie is dan ook het

enthousiaste antwoord van het publiek.

Maar hoewel de DinnerShow 2000 is

afgelopen, is de avond in Studio 21 nog

lang niet ten einde. Na het zeer toepas-

selijke dessert kan er volop gedanst'

worden in de zaal. Maar ook

lekker natafelen, evalueren aan

de bar of een gokje wagen aan

enkele speeltafels behoren tot de

mogelijkheden. En voor wie er

nog geen genoeg van heeft: de

Scheepsbar is geopend! En daar trakteren

enkele vocalisten uit de show u op een

superswingende jamsessie!

Toppers
Aan de show werken, behalve acteur/

cabaretier Rob van de Meeberg, nog vele

van televisie en musicals bekende artie-

sten mee, zoals het uit 26 bestaande

Holland Show Ballet, Franklin Brown,

Tijdens een avondje DinnerShow 2000 worden de gasten helemaal in de watten
gelegd.

wisselende decors geven songs als

'Milord', 'Sous Ie ciel de Paris', 'l̂ h bin

von Kopf bis Fuss' en 'Sing'in in the Rain',

een authentieke en feeërieke entourage.

Op de drempel van het millennium kijkt

de DinnerShow 2000 voor een laatste

groet terug naar idolen en ideologieën,

naar sterren en streken die ooit opzien

hebben gebaard. In de toverlantaarn ver-

schijnen ze één voor één: Mata Hari, de

idolen van het witte doek, de hongerwin-

ter van '44/'45, de legendarische soldaat

van Oranje, Koningin Wilhelmina, de

Berlijnse Muur, )ohnny Jordaan, Doris,

Wim Kan en de Beatles. Flarden

uit de musical 'Hair' waaien

door Studio 21, afgewisseld doqr

operafragmenten, Italiaanse tra-

nentrekkers, de beukende sound

van The Rolling Stones en eigentijdse

nummers.

Ingrid Simons, Arno Kolenbrander, Petra

Burger, Alberto ter Doest, Alma Nieto,

Enrico Crinzano en Cindy Oudshoorn.

De DinnerShow 2000 is elke vrijdag-

en zaterdagavond (viergangen

diner) te zien voor het publiek van

19.00 uur tot 0030 uur en zondag

(driegangen diner) van 16.30 uur

tot 22.00 uur in Studio 21 op het

Hilversumse Media Park. De prijzen

variëren naar gelang rang en avond

van f 135,- tot f 255,- per persoon.

Op door-de-weekse-dagen kunnen

bedrijven overgaan tot een zoge-

naamde exclusieve uitkoop. Voor

informatie en reserveringen kunt u

de bon invullen of bellen met

Studio 21, telefoon: 035 6777 333

of via de Reserveerlijn, telefoon:

0900.300.5000 (75 et p/m).

)a, ik wil mijn partner/familie/personeel verwennen met een onvergetelijke

avond uit tijdens de DinnerShow 2000 in Studio 21 te Hilversum.

Graag reserveer ik (aantal) kaarten voor de dinnershow op een vrij-

dag of zaterdag (4 gangen diner) vanaf januari 2000 en wel 2e rang (tafel van

10 of 12 personen) a f 220,- p.p. incl. reserveerkosten.

Datum eerste voorkeur: 2000

Datum tweede voorkeur: 2000

Graag reserveer ik (aantal) kaarten voor de dinnershow op een zon-

dag (3 gangen diner) vanaf heden en wel 2e rang (tafel van 10 of 12 perso-

nen) a f 190,- p.p. incl. reserveerkosten.

Datum eerste voorkeur: 1999/2000*

Datum tweede voorkeur:

Naam:

1 999/2000*

Postcode:

Straat: Plaats:

Telefoon (overdag):

Stuur de volledig ingevulde bon in een envelop (zonder postzegel)

naar DinnerShow 2000, Antwoordnummer 532, 1250 VB Laren.

Voor informatie overige rangen, kunt u telefonisch contact opnemen met

Studio 21, tel. 035 -6 777 333.
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* (Doorstrepen)


